ปฏิทินกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ลำดับ
วัน - เดือน - ปี
1 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2562

กิจกรรมกำรจัดทำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ผูร้ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณปี 2563 เพื่อการจัดทางบประมาณปี 2564 กองแผนงาน
- เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
- ภารกิจตามยุทธศาสตร์
- ภารกิจประจา
- ค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ

2 1 พฤศจิกายน 2562

แจ้งยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแจ้งคณะส่วนงาน
จัดทางบประมาณ ดังนี้
1. งบลงทุน
2. รายจ่ายประจาขั้นต่าและภารกิจพื้นฐานที่จาเป็น
3. โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์/ มติคณะรัฐมนตรี/ บริการวิชาการ
ชุมชน/ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ นโยบายรัฐบาล/ แผนงานบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค/ กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด

3 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

จัดทารายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้ กองแผนงาน
งบประมาณ (PART) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสานักงบประมาณ

4 28 ตุลำคม - 22 พฤศจิกำยน 2562

ส่วนงานจัดทาคาขอตั้งบประมาณในส่วนของงบลงทุน และรายจ่ายยประจา ส่วนงาน
ขั้นต่าส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ (งบประมาณแผ่นดิน)
1. ครุภัณฑ์ พร้อมคุณลักษณะ และใบเสนอราคา 3 ร้านค้า
2. สิ่งก่อสร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และหรือการอนุมัติใช้พื้นที่
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (CMU-HR) ให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่กอง
แผนงานจะได้ดึงข้อมูลมาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณในแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

กองแผนงาน

4. จัดทาค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทน
อาจารย์แพทย์/ ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบประมาณการรับนักศึกษา
6. บันทึกโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระบบ
CMU-MIS
- โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5 23 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยจัดทาและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน กองแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสานักงบประมาณ

ลำดับ
วัน - เดือน - ปี
6 28 ตุลำคม - 30 ธันวำคม 2562

กิจกรรมกำรจัดทำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ผูร้ ับผิดชอบ
ส่วนงานจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน
ประจาปี 2563 - 2567 และประมาณการรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าตามแบบ
รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing ใน CMU-MIS โดยให้ผ่ำน
กรรมกำรอำนวยกำรประจำส่วนงำน (รอบที่ 1) และส่งมหำวิทยำลัย

7 12 - 13 ธันวาคม 2562

- มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
กองแผนงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ส่วนงาน
สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย)

8 9 -27 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม และสานักงบประมาณ (รอบที่ 1)

9 24 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยจัดส่งรายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
กองแผนงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ต่อ สกอ. เพื่อนาเสนอ รมต. เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและส่ง
สานักงบประมาณ

10 7 มกรำคม 2563

คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบนโยบำย วงเงินงบประมำณรำยจ่ำย และ
โครงสร้ำงงบประมำณปี 2563 (pre-ceiling)

11 3 - 28 กุมภำพันธ์ 2563

ส่วนงานจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน
ประจาปี 2563 (เพิ่มเติม) ตามแบบ รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing
ใน CMU-MIS โดยให้ผ่ำนกรรมกำรอำนวยกำรประจำส่วนงำน ส่ง
มหาวิทยาลัย

12 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยวิเคราะห์กลั่นกรอง และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยประจาปี 2563 (เพิ่มเติม)

กองแผนงาน

13 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจาปี
2563 (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ และสภา
มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

14 24 มีนำคม 2563

คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

15 19 พ.ค. 2563

คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

16 22 พฤษภาคม 2563

แจ้งวงเงินเบื้องต้นตามร่าง พรบ. ให้สว่ นงานทราบ

กองแผนงาน

กองแผนงาน

ลำดับ
วัน - เดือน - ปี
17 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

กิจกรรมกำรจัดทำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ผูร้ ับผิดชอบ
ส่วนงานปรับปรุง คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
กองแผนงาน
ประจาปี 2563 (รอบที่ 2) โดยให้ผ่ำนกรรมกำรอำนวยกำรประจำส่วนงำน
ส่งมหาวิทยาลัย

18 มิถุนายน - สิงหาคม 2563

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (วาระที่
2)

19 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

1. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงในระบบ กองแผนงาน
บัญชี 3 มิติ
2. วิเคราะห์และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปี 2564 และ
กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สนิ และสภามหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

กองแผนงาน

